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چکیده
گرایش كارآفرینانة سازمانی یكی از ضرورتهاي افزایش عملكـرد تعاونیها و تابعی از میزان
توسعة كارآفرینی سازمانی است .بنابراین ،بررسی آثار بازدارندههاي توسعة كارآفرینی سازمانی بر این
گرایش براي كنترل ،تعدیل و یا حتی حذف این آثار ،بهخصوص در تعاونیهاي كشاورزي ،امري
ضروري است .هدف از این پژوهش نیز بررسی تأثیر مؤلفههاي بازدارندة توسعة كارآفرینی سازمانی بر
گرایش كارآفرینانة سازمانی در تعاونیهاي كشاورزي بود .جامعة آماري تحقیق را  1012نفر از اعضاي
تعاونیهاي مرغ داران گوشتی فعال استان كرمانشاه تشكیل دادند .با استفاده از فرمول كوكران ،حجم
نمونه  220نفر تعیین شد كه این افراد به روش نمونهگیري طبقهاي با انتساب متناسب انتخاب شدند .ابزار
جمعآوري اطالعات در این تحقیق ،پرسشنامة محققساخته بود .روایی محتوایی پرسشنامه توسط پنل
متخصصان تأیید شد و از ضریب آلفاي كرونباخ براي سنجش و تأیید پایایی استفاده گردید .به منظور
تحلیل دادهها از روشهاي آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهرهگیري از نرمافزار  SPSS20استفاده شد.
نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد كه بازدارندههاي روانشناختی ،مهارتی -مدیریتی ،آموزشی و حمایتی-
پشتیبانی اثر منفی معنیداري را در پیشبینی متغیر وابسته دارند و  29درصد تغییرات این متغیر را تبیین
كردهاند .لذا بر اساس یافتهها ،افزایش آگاهی مدیران و اعضا جهت كاهش این آثار از طریق برگزاري
كالسهاي آموزشی پیشنهاد شد.
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با اينکه امروزه در بسیاري ازکشورها تعاونیهاي کشاورزي نقش تعیینکنندهاي در توسعه
روستايی ،کشاورزي و اقتصاد ملی دارند ،اما تعاونیهاي کشاورزي ايران علیرغم جايگاه قانونی
مطلوب ،نتوانستهاند نقش مؤثري در اقتصاد کشاورزي ايران ايفا نمايند (خسروي ،)2 :1394 ،چرا
که به اعتقاد برخی ،تعاونیها در بحث توسعهِ کارآفرينی سازمانی5با مشکالت و موانع متعددي روبه
رو هستند (لطیفیان37 :1386 ،؛ خسروي.)3 :1394 ،
با وجود اهمیت کارآفرينی سازمانی و حرکت فزاينده بنگاهها و سازمانهاي مختلف به سمت
توسعه آن ،به دلیل تعدد متغیرهاي تأثیرگذار ،توسعه اين شکل از کارآفرينی ،به خصوص در تعاونیها
به فرايند تقريبا دشوار و پیچیدهاي دچار گرديده و در عمل با بازدارندههاي گوناگونی مواجه شده
است ( .)Moghimi, 2007از طرفی ،اين بازدارندهها به مراتب بر ساير اقدامات کارآفرينانه ،از جمله
گرايش کارآفرينانه سازمانی6به خصوص در تعاونیهاي کشاورزي ،تأثیر گذار است.
يکی از ديدگاههاي مهمی که فرايند کارآفرينی سازمانی را به راهبردهاي سازمان پیوند میدهد
گرايش کارآفرينانه سازمانی است (حسینی مقدم و حجازي .)1393 ،گرايش کارآفرينانه افراد سازمان
يکی از ويژگیهاي اساسـی و ضـروري بـراي افزايش عملکـرد سازمان میباشد ( & Lumpkin

 )Dess, 1996; Lee et al., 2011که شامل فرايندها ،شیوهها و فعالیتهاي تصمیمگیري است که
منجر به توسعه و ارائه محصوالت يا خدمات جديد و نوآور در سازمانها میشود ( Naldi et al.,

 .)2007گرايش کارآفرينی سازمانی تابعی از میزان توسعه کارآفرينی سازمانی است که سبب نوآوري
در محصوالت و خدمات ارائه شده سازمان میگردد .از طرفی ،گرايش کارآفرينانه سازمانی تحت
تأثیر عواملی میباشد که به عنوان عوامل بازدارنده توسعه کارآفرينی سازمانی شناخته شدهاند،
بنابراين ،بررسی آثار اين بازدارندهها بر گرايش کارآفرينانه سازمانی به منظور کنترل ،تعديل و يا حتی
حذف آثار آن به خصوص در تعاونیهاي کشاورزي ضروري است.
5. Development of Organizational Entrepreneurship
6. Organizational Entrepreneurship Orientation
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علت انتخاب تعاونیهاي مرغداران به عنوان جامعه آماري تحقیق حاضر اين است که در
حال حاضر هر چند با وجود حمايتهاي مختلف دولت و سرمايهگذاريهاي انجام شده ،تعاونیهاي
مرغداران در سطح وسیع و در اقصی نقاط ايران توسعه يافتهاند ،اما متأسفانه اين تعاونیها نتوانستهاند،
موفقیت الزم را به دست آوردند و بسیاري از آنان غیرفعال و راکد شدهاند به طوريکه باالترين آمار
در بین تعاونیهاي راکد مربوط به تعاونیهاي مرغداران است (علیبیگی و شاهمرادي.)2 :1395 ،
از طرفی ،اين وضعیت در استان کرمانشاه ملموستر و مشهودتر است تا آنجاکه بیش از نیمی از
تعاونیهاي مرغداران در حالت رکود و غیرفعال به سر میبرند (منصوري )1393 ،و مابقی نیز با
حدود نیمی از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند که ادامه اين روند ،سیر نزولی تولید و تعطیلی
مرغداريها را به دنبال خواهد داشت (علیبیگی و شاهمرادي .)3 :1395 ،همان طور که ذکر گرديد،
علت اين امر را میتوان در میزان تأثیرپذيري گرايش کارآفرينانه سازمانی از بازدارندههاي توسعه
کارآفرينی سازمانی جستوجو کرد .با وجود اين مسئله مهم ،تاکنون مطالعهاي در خصوص بررسی
تأثیر بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی بر گرايش کارآفرينانه سازمانی در تعاونیهاي
کشاورزي به خصوص در استان کرمانشاه صورت نگرفته است .بنابراين ،هدف از انجام اين مطالعه،
بررسی تأثیر مؤلفههاي بازدارنده توسعه کارآفرينی سازمانی بر گرايش کارآفرينانه سازمانی در
تعاونیهاي کشاورزي استان کرمانشاه میباشد.

مبانی نظری
امروزه مبحث توسعه کارآفرينی سازمانی بخش جدايیناپذير و کلیدي مباحث توسعه
اقتصادي در کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه میباشد (پورآتشی)5 :1387 ،؛ چراکه تحقیقات
مختلف ( & Kellermanns et al., 2008; Zahra, 2005; Zahra et al., 2004; Habbershon

 )Pistrui, 2002مؤيد اثر مثبت کارآفرينی سازمانی بر بقا ،سودآوري و رشد و عملکرد بنگاههاي
مربوطه است.
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کارآفرينی سازمانی به بنگاه اين امکان را میدهد که در عین حال که از مزيت رقابتی خود

بهرهبرداري میکند ،به طور همزمان ،فرصتهاي جديدي را شناسايی و شايستگیهاي جديدي را
نیز در خود شکوفا سازد ( .)Kuratko et al., 2005; Covin & Miles, 1999کارآفرينی سازمانی
عموما از طريق نوآوري در محصول ،نوآوري در فرايند ،ورود به بازارهاي جديد ،توسعه کسب و
کارهاي جديد مرتبط يا غیر مرتبط با کسب و کار محوري سازمان ،نوسازي راهبردي و ساختار
سازمان محقق میگردد ( .)Morris et al., 2001امروزه با توجه به روند روبه رشد تحوالت محیطی،
وجود کارآفرينی سازمانی براي شرکتها به يک ضرورت تبديل و فعالیتهاي کارآفرينانه موجب
بهبود عملکرد آنها شده است ( .)Kuratko et al., 2001بنابراين ،با توجه به تحوالت مستمر در
محیط اغلب کسبوکارها ،توسعه کارآفرينی سازمانی و رفع عوامل بازدارنده آن ،عامل اصلی در
موفقیت بلندمدت بنگاهها به حساب میآيد (.)Rauch et al., 2009
از طرفی ،يکی از مباحث مهم در بحث کارآفرينی سازمانی ،گرايش کارآفرينانهِ سازمانی
است .در مطالعات و ادبیات کارآفرينی سازمانی ،چهار بعد نوآوري 7،ريسکپذيري 8،پیشگامی 9و
نوسازي راهبردي10به عنوان ابعاد اصلی و کلیدي پديده گرايش کارآفرينانه سازمانی شناخته شدهاند
( Scheepers et al., 2008; Morris & Kuratko, 2002; Hornsby et al., 2002; Heinonen
and Korvela, 2003; Mils et el., 2009; Martins et al., 2003; Antoncic & Hisrich,

 2001; Pittaway, 2001و رضايی و حسینی1392 ،؛ کريمی و همکاران1391 ،؛ خسروي.)1394 ،
منظور از نوآوري ،تولید و خلق محصوالت ،خدمات ،فرايندها ،فناوريها و مدلهاي جديد کسب
و کار میباشد ( .)Hough and Scheepers, 2008ريسکپذيري شامل آمادگی سازمان جهت
استفاده از منابع به منظور بهرهگیري از فرصتها و شروع پروژهها بدون اطالع از نتايج و بازگشت
سرمايه است (همان منبع) .پیشگامی داللت بر گرايش شرکتها در کشف فرصـتهـاي جديـد دارد
( .)Chang et al., 2007و باالخره نوسازي راهبردي به معنی تغییر و اصالح در مأموريت سازمانی،

0

7. Innovativeness
8. Risk Taking
9. Proactiveness
1 . Strategic renewal
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سازماندهی مجدد و ايجاد تغییرات وسیع در سیستم سازمانی يک سازمان است ( Heinonen and

.)Korvela, 2003
پژوهشهاي متعددي به بررسی عوامل بازدارنده توسعه کارآفرينی سازمانی و گرايش
کارآفرينانه سازمانی پرداختهاند که در ادامه به برخی از آنان میپردازيم.
خسروي و همکاران ( )1395در تحقیقی تحت عنوان "تحلیل موانع توسعه کارآفرينی
سازمانی در تعاونیهاي کشاورزي با استفاد از رويکرد تئوري بنیانی" در استان کرمانشاه نشان دادند
که بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی در تعاونیهاي کشاورزي شامل بازدارندههاي حمايتی-
پشتیبانی ،اقتصادي -مالی ،آموزشی ،روان شناختی ،مديريتی -مهارتی ،قانونی -سیاستی ،ارتباطی-
اطالعاتی و فرهنگی میباشند.
رضايی و همکاران ( )1394در تحقیق خود نشان دادند که بازدارندههاي توسعه کارآفرينی
سازمانی در تعاونیها عبارتاند از :موانع ساختاري ،محیطی ،شناختی -دانشی ،فرهنگی و حمايتی.
رضايی و همکاران ( )1390بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی در تعاونیها را
ساختاري ،زمینهاي ،روانشناختی و حرفهاي بیان نمودند.
مؤمنیهاللی و موذن ( )1394در تحقیق خود نشان دادند که بازدارندههاي سیاستگذاري و
برنامهريزي ،بازدارندههاي اقتصادي ،بازدارندههاي پشتیبانی و حمايتی ،بازدارندههاي آموزشی و
اطالعرسانی ،بازدارندههاي زيرساختی و بازدارندههاي فرهنگی عمدهترين بازدارندههاي توسعه
کارآفرينی سازمانی در بخش تعاونیها میباشند.
کريمی و جوهري ( )1392نیز در تحقیق خود نشان دادند که بازدارندههاي توسعه کارآفرينی
سازمانی از شش عامل آموزشی ،حمايتی ،ارتباطی ،نگرشی ،سیاستگذاري و فرهنگی تشکیل
شدهاند.
از نتايج مطالعاتخارجی در اين زمینه نیز میتوان به نتايجتحقیق کراسنیکی)(Krasniqi, 2007

اشاره کرد که در تحقیق خود نشان داد محیط اقتصادي نامساعد براي کسب و کارها ،محدوديتهاي

تعاون و كشاورزي  -شمارة 22

128

قانونی ،پايین بودن سطح آشنايی اعضا بهويژه مديران با ماهیت کارآفرينی و اهمیت آن از
بازدارندههاي مهم میباشند.
فراي ) (Fry, 1993نیز در تحقیقی نشان داد که مهمترين بازدارندهها شامل نظارت و کنترل
شديد ،نبود سیستم پاداشدهی و تشويق کارکنان ،وجود فرهنگ سازمانی محافظهکارانه و توجه به
منافع کوتاه مدت در سازمان است.
در رابطه با پیشینه گرايش کارآفرينانه سازمانی ،تحقیق خسروي ( )1394يکی از کاملترين
تحقیقاتی میباشد که در اين خصوص صورت گرفته است .وي با بررسی و تشريح ابعاد مختلف و
متعدد گرايش کارآفرينانه سازمانی از ديدگاه و نظريات مختلف ،نشان داد که ابعاد گرايش کارآفرينانه
سازمانی در تعاونیهاي مرغداران استان کرمانشاه شامل چهار بعد کلیديِ نوآوري ،ريسکپذيري،
نوسازي راهبردي و پیشگامی است .در همین راستا ،تحقیقات مختلف داخلی همچون تحقیقات
رضايی و حسینی ( )1392و کريمی و همکاران ( )1391و پژوهشهاي خارجی همچون مطالعات
شیپرز و همکاران) ،(Scheepers et al., 2008موريس و کوراتکو )(Morris & Kuratko, 2002؛
هورنز باي وهمکاران ((Hornsby et al., 2002؛ هنونن و کوروال (Heinonen and Korvela.,

) ،2003میلز و همکاران )(Mils et al., 2009؛ مارتینز و همکاران )،(Martins et al., 2003
آنتونیک و هیسريچ ) (Antoncic & Hisrich., 2001و پیتاوي ) )Pittaway, 2001بر سر ابعاد
کلیدي گرايش کارآفرينانه سازمانی شامل نوآوري ،ريسکپذيري ،پیشگامی و نوسازي راهبردي
همعقیده بوده و بر اين چهار بعد به عنوان ابعاد اصلی و کلیدي پديده گرايش کارآفرينانه سازمانی
صحه گذاشتند.
بنابراين ،با توجه به مطالعات بررسی شده و مطالب پیشگفته ،چهارچوب مفهومی تحقیق به
شکل زير میباشد:
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عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونیها

بازدارندههای آموزشی

ریسکپذیری

بازدارندههای اقتصادی
نوسازی

بازدارندههای فرهنگی

راهبردی
گرایش

بازدارندههای قانونی

کارآفرینی
سازمانی

نوآوری

بازدارندههای روانشناختی
بازدارندههای مدیریتی

پیشگامی

بازدارندههای ارتباطی -اطالعاتی
بازدارندههای حمایتی-پشتیبانی

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر پارادايم ،کمی و از لحاظ هدف ،کاربردي و از نوع تحقیقات توصیفی-
همبستگی و به لحاظ زمانی جزو تحقیقات تکمقطعی میباشد که در سال  1394انجام گرفت .جامعه
آماري اين تحقیق بر حسب آمار اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ،شامل اعضاي
تعاونیهاي فعال مرغداران گوشتی استان کرمانشاه میباشد ( .)N= 1012براي برآورد حجم نمونه
از فرمول کوکران استفاده شد (:)n= 220
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در اين فرمول n ،حجم نمونه N ،حجم جامعه آماري t ،مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد
(که در سطح اطمینان  %95برابر  1/96میباشد) s ،انحراف معیار صفت در جامعه (که بر اساس نتايج
حاصل از دادههاي پیش آزمون انحراف معیار برابر  0/4266میباشد) و در نهايت  dدقت احتمالی
يا مقدار اشتباه مجاز (که در اينجا برابر  0/05در نظر گرفته شده است) میباشد.
روش نمونهگیري در اين تحقیق ،نمونهگیري طبقهاي متناسب بود که در ادامه به تشريح
آن پرداخته میشود .بر حسب آمار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ،در زمان
انجام اين تحقیق ،در دو شهرستان پاوه و بیستون ،تعاونی مرغداران گوشتی وجود نداشت (اداره
تعاون استان کرمانشاه ،)1394 ،لذا به همین دلیل در جامعه آماري اين تحقیق اين دو شهرستان (از
 14شهرستان استان کرمانشاه) حذف گرديدند .در مرحله نخست از  12شهرستان استان 6 ،شهرستان
انتخاب شدند .سپس اين شهرستان ها برحسب فراوانی (تعداد) تعاونی ها به سه طبقه تقسیمبندي
شدند به طوري که در طبقه اول شهرستانهاي سرپل ذهاب و داالهو (کمترين فراوانی تعاونی)،
کنگاور (بیشترين فراوانی تعاونی) و در طبقه دوم شهرستانهاي اسالم آباد غرب (بیشترين فراوانی
تعاونی) و روانسر (کمترين فراوانی تعاونی) و در طبقه سوم نیز کرمانشاه قرار گرفتند .سپس متناسب
با جمعیت اعضا در هر طبقه ،درصد نمونه در آن طبقه محاسبه شد .در مرحله آخر ،اقدام به
نمونهگیري تصادفی در هر طبقه شد .توزيع فراوانی پاسخگويان در جامعه آماري و سهم آنها در
نمونه آماري در قسمتهاي مختلف در جدول  1قابل مشاهده میباشد.
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جدول  .1توزیع فراوانی پاسخگویان در جامعه آماري و سهم آنها در نمونه آماري در
شهرستان هاي مختلف
تعداد

تعداد

جمع کل اعضا در

تعداد اعضا از

درصد از نمونه

تعاونی

عضو

هر طبقه

نمونه آماري)(n

آماري

داالهو

3

21

سرپل ذهاب

2

15

کنگاور

10

88

طبقه دوم

اسالم آّباد غرب

16

120

()20-11

روانسر

12

77

طبقات

طبقه اول
()10-1

طبقه سوم
()35-21
جمع کل

نام شهرستان

124

47

21%/36

197

74

33%/63

کرمانشاه

35

265

265

99

45%

شهرستان

78

586

586

220

100%

جهت جمعآوري اطالعات ،از پرسشنامهاي محققساخته شامل سه بخش استفاده شد :بخش
اول مربوط به ويژگیهاي فردي پاسخگويان بود ،بخش دوم جهت سنجش گرايش کارآفرينی
سازمانی (براساس پرسشنامه تعديليافتة  Antoncic & Hisrich, 2001و Scheepers et al.,

 )2008طراحی شد و بخش سوم به بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی اختصاص يافت .در
اين پژوهش به منظور سنجش گرايش کارآفرينی سازمانی ،مجموع چهار مؤلفه گرايش کارآفرينی
سازمانی در تعاونیها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد که  24گويه (در قالب يک جدول)
در پرسشنامه را به خود اختصاص داد و به منظور سنجش بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی
(به عنوان متغیرهاي مستقل) 43 ،گويه ( 8مؤلفه) در قالب يک جدول جداگانه در پرسشنامه آورده
شد که اين گويهها بر اساس مطالعه پیشینه مربوط به زمینه پژوهشی استخراج گرديد .از پاسخگويان
خواسته شد تا وضعیت هر يک از گويهها (بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی) را در تعاونی
خود ،در قالب مقیاس  5گزينهاي لیکرت (از "خیلی ضعیف" تا "خیلی قوي") بیان نمايند.
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روايی محتوايی پرسشنامه مربوطه ،توسط پنل متخصصان (شامل اعضاي هیئت علمی گروه
توسعه روستايی دانشکدههاي کشاورزي دانشگاههاي لرستان ،زنجان و رازي کرمانشاه و نیز اعضاي
هیئت علمی دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران و کارشناسان ارشد اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان کرمانشاه) تأيید شد و به منظور سنجش پايايی ابزار ،از روش آلفاي کرونباخ بهره
گرفته شد .به اين منظور تعداد  30پرسشنامه به وسیله يک آزمون مقدماتی توسط بخشی از جامعه
مورد مطالعه ،که جزو نمونه نبودند ،مورد بررسی قرار گرفت و تکمیل گرديد که ضريب آلفاي
کرونباخ مربوط به گرايش کارآفرينی سازمانی در تعاونیها برابر با  0/88و ضريب مربوط به
بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی برابر  0/95به دست آمد .در پژوهش حاضر جهت تحلیل
دادهها و دستیابی به اهداف مذکور از روشهاي آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهرهگیري از
نرمافزار  SPSS20استفاده شد.
نتایج و بحث

آمار توصیفی
ویژگیهاي فردي اعضاي تعاونیها
نتايج مطالعه نشان داد که کمترين تعداد اعضاي تعاونی  7نفر و بیشترين آن  13نفر میباشد.
میانگین سابقه فعالیت اعضا در تعاونی  10سال و با انحراف معیار  6/43است .از نظر جنسیت144 ،
نفر مرد ( 65/5درصد) و  76نفر زن (34/5درصد) میباشند .در اين میان 208 ،نفر ( 94/5درصد)
متأهل و  12نفر ( 5/5درصد) مجردند .میانگین سن اعضاي تعاونی  40/94سال با انحراف معیار
 9/53است و جوانترين پاسخگو  19سال و مسنترين آن  60سال دارد .از نظر تحصیالت ،يافتهها
نشان داد که بیشترين تعداد پاسخگويان داراي سواد ديپلم و زير ديپلم میباشند و تنها  12/3درصد
(  27نفر) با  87/7درصد (  193نفر) داراي تحصیالت کارشناسی و باالتر بودند.
بازدارندههاي توسعه كارآفرینی سازمانی در تعاونیها
میانگین امتیازاتی که پاسخگويان به مجموع اين گويهها دادند برابر با  3/28و با انحراف معیار
 0/53میباشد .بر اساس نتايج جدول  ،2ابتدا ابعاد و سپس گويهها در داخل هر بعد بر حسب ضريب
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تغییرات ( )CVاولويتبندي شدند .نتايج نشان داد که باالترين اولويت در بین تمام گويهها مربوط
به گويه "عدم درک متصديان تعاون (کارشناسان ادارات) از ارزش کارآفرينی و مشارکت" با ضريب
تغییرات  0/28و میانگین  3/21بوده است که  89درصد پاسخگويان (196نفر) تأثیر اين گويه را به
عنوان بازدارنده توسعه کارآفرينی سازمانی در تعاونیها ،در حد قوي و خیلی قوي دانستهاند.
جدول  .2اولویتبندي گویههاي مربوط به بازدارندههاي توسعه كارآفرینی سازمانی در تعاونیها بر

اولويت ابعاد

اساس مؤلفههاي  8گانه
ابعاد

عنوان گويه

اولويت
گويهها در

میانگین
رتبهاي

*

انحراف CV
معیار

هر بعد

اقتصادي
1

1

کمبود نقدينگی در تعاونی براي اقدام به فعالیت هاي کارآفرينانه

3/20

0/92

0/28

2

محیط اقتصادي نامناسب

3/48

1/02

0/30

3

عدم ريسکپذيري در تعاونیها

3/57

1/09

0/30

4

مشکل تأمین سرمايه در تعاونیها

3/51

1/12

0/32

1

نبود کارشناسان در فرايند شکلگیري تعاونی ( به عنوان

3/32

1/01

0/30

تسهیلگر تعاونی)

ارتباطی-
2

اطالعاتی

3

آموزشی

4

فرهنگی

2

ضعف تعاملی مراکز ترويجی با تعاونی

3/32

1/04

0/31

3

ضعف تعاملی دفاترکارآفرينی با تعاونی

3/58

1/14

0/31

4

ضعف تعاملی مؤسسات علمی (دانشگاهها و مراکز

3/05

1/00

0/32

تحقیقات) با تعاونی
1

عدم پويايی دورهها و کالسهاي برگزار شده در تعاونی

3/55

1/11

0/30

2

عدم وجود خدمات مشاورهاي در زمینه فعالیت تعاونی

3/25

1/01

0/31

3

عدم تطابق زمینه آموزشی و نیاز آموزشی

3/29

1/05

0/32

4

نبود آموزش فنی و توانمندسازي اعضا جهت افزايش

3/55

1/17

0/33

آگاهی و توانايی
5

نبود آموزش مهارتهاي کارآفرينانه براي اعضا و مديرانتعاونیها

3/24

1/11

0/34

1

عدم تعهد و احساس مسئولیت اعضا نسبت به ارتقاي

3/19

1/05

0/32

خدمات و تولیدات

ادامه جدول 2

3/21

1/05

0/32

2

نبود فرهنگ سازمانی مناسب در جهت کارآفرينی در تعاونی

1/01

0/33

1/06

0/34

3

ضعف فرهنگ مشارکتی درتعاونی

3/04

4

نبود ديدگاه مشترک بین اعضا و مديران

3/06

1/09

0/36

5

نبود فرهنگ کار گروهی در تعاونی

2/99
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1

ضعف حمايت تمام اعضاي تعاونی از کارآفرينی

3/44

1/03

0/30

2

عدم جود سیستم پاداشدهی مناسب

3/23

0/97

0/30

حمایتی-

3

عدم دادن انگیزه و پاداش به ازاي ارائه نوآوري و ايده از سوي اعضا

3/22

1/04

0/32

5

پشتیبانی

4

عدم حمايت و دلجويی از اعضا در صورت ارائه ايدههاي

3/25

1/08

0/33

6

قانونی

7

مدیریتی

8

روانشناختی

منجر به شکست
5

عدم حمايت مديران از ايدههاي نو

3/27

1/10

0/33

6

نبود تعاونیهاي نمونه و الگو

3/50

1/16

0/33

1

سیاستگذاريهاي نامناسب

3/60

1/04

0/29

2

انعطافپذير نبودن قوانین و مقررات حاکم بر تعاونیها

3/59

1/05

0/29

3

وجود سیستم نظارتو کنترل انعطاف ناپذير (کنترل شديد) در

3/57

1/05

0/29

تعاونیها

4

يکنواختی و اعمال استانداردهاي کاري مشخص در تعاونیها

3/18

0/99

0/31

5

بیثباتی در سیاستهاي دولت

3/44

1/11

0/32

6

نبود سیاستهاي دولت در جهت حمايت از توسعه کارآفرينی

3/51

1/14

0/32

7

محدوديتهاي قانونی

3/44

1/13

0/33

1

عدم درک متصديان تعاون ( کارشناسان ادارات) از ارزش

3/21

0/90

0/28

کارآفرينی و مشارکت
2

پايینبودن سطح مهارتهاي مديريت مشارکتی در مديران تعاونی

3/03

1/11

0/36

3

نبود پايین بودن سطح دانش و تخصص و مهارت حرفهاي

2/99

1/11

0/37

مديران و اعضاي تعاونیها
4

نبود يک سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب در تعاونی

3/02

1/14

0/37

5

پايینبودن سطح مهارتهاي ارتباطی بین اعضا و مديران

2/90

1/14

0/39

6

پايین بودن سطح مهارتهاي عمومی کسبوکار در

2/91

1/15

0/39

مديران و اعضا تعاونی
1

نبود عالقه و انگیزه پیشرفت در اعضا و مديران

3/29

1/00

0/30

2

پايینبودن قدرت نوآوري و خالقیت اعضا و مديران

3/20

0/99

0/31

3

نبود روحیه کارآفرينی در بین اعضا و مديران

3/23

1/03

0/31

4

عالقه و انگیزه پايین اعضا به کارآفرينی

3/12

1/03

0/33

5

عدم وجود جو کارآفرينی در بین اعضا و مديران

3/07

1/06

0/34

6

پايین بودن سطح خودباوري و اعتماد به نفس اعضا

3/63

2/21

0/60

میانگین کل

منبع :يافتههاي تحقیق

* :5خیلی قوي

 :4قوي

 :3متوسط

3/28

 :2ضعیف  :1خیلی ضعیف

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،پايینترين اولويت در بین تمام گويهها
مربوط به گويه "پايین بودن سطح خودباوري و اعتماد به نفس اعضا" با ضريب تغییرات  0/60و

بررسی تأثیر مؤلفههاي .....

135

میانگین  3/63بوده است 84/1 .درصد ( 185نفر) از پاسخگويان تأثیر اين گويه را به عنوان عامل
بازدارنده توسعه کارآفرينی سازمانی در حد خیلی ضعیف ،ضعیف و متوسط عنوان کردهاند.
اولويتبندي و تأثیر ابعاد و ساير گويهها نیز در جدول  2قابل مشاهده میباشد.

سنجش گرایش كارآفرینانة سازمانی در تعاونیها
میانگین امتیازاتی که پاسخگويان به مجموع اين گويهها دادند برابر با  3/24و با انحراف معیار
 0/56میباشد .بر اساس نتايج جدول  ،3ابتدا ابعاد و سپس گويهها در داخل هر بعد بر حسب
ضريب تغییرات ( )CVاولويتبندي شدند .نتايج نشان داد که باالترين اولويت در بین تمام گويهها
مربوط به گويه "شفافیت اطالعات در زمینه تصمیمات و برنامههاي کاري بین اعضا" با ضريب
تغیرات  0/273و میانگین  3/60بوده است که  86/8درصد تأثیر اين گويه بر میزان کارآفرينی
سازمانی در تعاونی را در حد متوسط ،قوي و خیلی قوي دانستهاند .پايینترين اولويت در بین تمام
گويهها مربوط به گويه "اجازه هیئت مديره به اجراي ايدههاي ريسک آمیز" با ضريب تغییرات
 0/396و میانگین  2/84بوده است که  79/6درصد از پاسخگويان تأثیر اين گويه بر میزان کارآفرينی
سازمانی حاکم بر تعاونی را در حد خیلی ضعیف ،ضعیف و متوسط دانستهاند .اولويتبندي و تأثیر
ابعاد و ساير گويهها نیز در جدول  4قابل مشاهده میباشد.
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جدول  .3اولویتبندي گویههاي مربوط به گرایش كارآفرینانة سازمانی در تعاونیها بر اساس
اولويت ابعاد

ابعاد  4گانه
ابعاد

میانگین

انحراف

رتبهاي*

معیار

1

آيندهنگري هیئت مديره در به کارگیري فرايندهاي نوآورانه

3/31

1/02

0/308

2

تمايل به پیشگامی و پیشتازي در بیان نظرات و ارائه

3/29

1/05

0/319

اولويت گويهها در

عنوان گويه

هر بعد

1

پیشگامی

2

نوسازي

CV

خدمات و تولیدات جديد
3

پیشرو بودن در پیشبینی مشکالت احتمالی و برنامهريزي

3/25

1/04

0/320

اثربخش جهت مقابله با آنها

راهبردي

4

شنیدن ايدههاي اعضا در هر موقعیت غیر رسمی

3/43

1/12

0/327

1

اجازه به اعضا در ارائه ايدههاي جديد و نو در انجام امور

3/20

1/00

0/312

2

تشکیل جلسات جهت شنیدن ايدهها و نظرات اعضا

3/18

1/00

0/316

3

بهرهبرداري تعاونی از نظرها و ايدههاي جديد اعضا براي

3/18

1/01

0/318

ارائه تولیدات بهتر
4

اجازه به اعضا براي جستجوي روشها و فرايندهاي جديد

3/24

1/05

0/324

جهت بهبود عملکرد و کارايی
0/335

5

اجازه به اعضا در ابراز نظر و ايده با آسودگی خاطر

3/25

1/09

1

پشتیبانی از طرحهاي کوچک آزمايشی نوآورانه اعضا

3/34

0/293 0/983

2

انتخاب اعضاي شايسته براي واگذاري کارهاي مختلف

3/30

0/299 0/988

شرکت (خريد نهاده ،فروش محصول و )..به آنها
3

ریسک
پذیري

3

تمايل و استقبال هیئت مديره از رفتارهاي نوآورانه اعضا در

3/25

0/300 0/978

ارائه تولیدات و خدمات جديد
4

تحمل هیئت مديره نسبت به ارائه تولیدات جديد از طريق

3/15

0/99

0/315

انعطافپذيري قوانین
5

حمايتهاي مادي و معنوي هیئت مديره از اعضا در انجام

3/06

1/03

0/338

فعالیتهاي توأم با ريسک
6

اجازه هیئت مديره براي اجراي ايدههاي ريسک آمیز

2/84

1/12

0/396
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ادامه جدول 3
1

شفافیت اطالعات در زمینه تصمیمات و برنامههاي کاري

3/60

0/273 0/985

بین اعضا
2

تجديدنظر در فعالیتهاي معمول تعاونی و سوقدادن آنها

3/30

0/291 0/960

به سمت زمینههاي جديد
3

آمادگی اعضا و هیئت مديره به گسترش کمی و کیفی

3/40

0/299 1/017

شرکت
4

نوآوري

4

توجه و ترغیب کارهاي گروهی

3/45

1/09

0/317

5

هماهنگی و توسعه فعالیتهاي گروهی

3/37

1/07

0/320

6

جايگزينی مستمر روشها و فرايندهاي قديمی با روشها و

3/09

1/02

0/330

فرايندهاي جديد
بازتعريف اهداف تعاونی در راستاي ارائه خدمات و

7

3/10

1/05

0/338

تولیدات جديد
8

تجديد نظر در ساختار سلسله مراتبی تعاونی در راستاي

3/09

1/05

0/341

تسهیل فرايندهاي نوآورانه
9

توجه به آموزش اعضا در راستاي تقويت روحیه نوآوري و

3/13

1/11

0/356

بهبود مهارتهاي کارآفرينانه آنان
میانگین کل
منبع :يافتههاي تحقیق

* :5خیلی قوي

 :4قوي

 :3متوسط  :2ضعیف

3/24
 :1خیلی ضعیف

آمار استنباطی
آزمون همبستگی متغیرها
نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن بین ابعاد و مجموع بازدارندههاي توسعه کارآفرينانة سازمانی
با گرايش کارآفرينی سازمانی نشان داد که رابطه منفی و معنیداري بین تمامی ابعاد بازدارنده و
گرايش يادشده در سطح اطمینان  99درصد وجود دارد .بنابراين میتوان نتیجه گرفت که
بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی در گرايش کارآفرينانة سازمانی تأثیر منفی و معنیدار دارد
(جدول .)4

تعاون و كشاورزي  -شمارة 22

138

جدول .4نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین بازدارندههای توسعه کارآفرینی سازمانی
و گرایش کارآفرینانة سازمانی
ابعاد بازدارندهها

ضريب همبستگی ()r

سطح معنیداري

آموزشی

-0/403

0/000

اقتصادي

-0/342

0/000

فرهنگی

-0/311

0/000

قانونی

-0/340

0/000

روانشناختی

-0/453

0/000

مديريتی

*-0/377

0/000

ارتباطی -اطالعاتی

-0/366

0/000

حمايتی-پشتیبانی

-0/438

0/000

مجموع

-0/495

0/000

منبع :یافتههاي تحقیق

تیین میزان آثا ر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از معادله خطی رگرسیون
چندگانه
در اين پژوهش به منظور بررسی آثار مربوط به متغیرهاي مستقل (مؤلفههاي بازدارندههاي
توسعه کارآفرينی سازمانی) بر متغیر وابسته (گرايش کارآفرينانه سازمانی) و نیز تعیین میزان اين آثار،
از معادله خطی رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گرديد.
با مشاهده ضريب تعیین حاصله میتوان گفت که متغیرهاي مستقل (بازدارندهها)  29درصد
تغییرات مربوط به متغیر گرايش کارآفرينی سازمانی را تبیین کردند .خالصه مراحل مختلف ورود
متغیرها به معادله در جدول  5مشاهده میشود .معادله رگرسیون چندگانه نیز به صورت زير میباشد:
Y=113/904-0/497x1-0/609x2-0/666x3 -0/505x4
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جدول  .5خالصه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام
متغیر

آمارهt

ضريب

ضرايب

خطاي

ضرايب

تعیین()R2

()B

معیار

استاندارد ()β

--------

113/904

3/982

---------

**28/606

 :X1بازدارندههاي روانشناختی

0/177

-0/497

0/230

-0/161

*-2/630

 :X2بازدارندههاي مديريتی

0/230

-0/609

0/175

-0/215

**-3/480

 :X3بازدارندههاي آموزشی

0/273

-0/666

0/234

-0/200

**-2/844

 :X4بازدارندههاي حمايتی-پشتیبانی

0/290

-0/505

0/223

-0/161

**-2/260

R2 =0/290

R =0/538

df = 4

* *F =21/819

 :Cضريب ثابت

منبع :يافتههاي تحقیق

** :معنیداري در سطح خطاي يک درصد

* :معنیداري در سطح خطاي پنج درصد

نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اساس نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن مشخص شد که بین تمامی بازدارندههاي آموزشی
و گرايش کارآفرينانه سازمانی در سطح اطمینان  99درصد ارتباط منفی و معناداري وجود دارد .اين
بخش از يافتهها با يافتههاي مطالعه خسروي و همکاران ( ،)1395مؤمنیهاللی و موذن (،)1394
کريمی و جوهري ( )1392و کراسنیکی ) (Krasniqi, 2007همخوانی دارد .اين ارتباط شايد ناشی
از اين است که براي تقويت و ارتقاي سطح کارآفرينی سازمانی و توسعه آن در تعاونیهاي کشاورزي
ابتدا میبايست زمینهها و الزامات آن از جمله سطح مهارتهاي کارآفرينانه افراد را ارتقا داد که اين
مهم از طريق آموزش و برگزاري دورههاي کارآفرينی براي اعضا امکان پذير است .بنابراين،
بازدارندههاي آموزشی نقش اساسی در کاهش گرايش به کارآفرينی سازمانی ايفا میکنند.
بین بازدارندههاي اقتصادي و گرايش کارآفرينانه سازمانی در سطح اطمینان  99درصد ارتباط
منفی و معناداري به دست آمد .اين بخش از يافتهها با يافتههاي مطالعه خسروي و همکاران (،)1395
مؤمنیهاللی و موذن ( ،)1394کراسنیکی ) (Krasniqi, 2007و فراي ) (Fry, 1993همخوانی
دارد .اين ارتباط شايد ناشی از آن است که براي اقدام به گرايش کارآفرينانه سازمانی ابتدا بايد تمام
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اعضا به صورت گروهی و يکپارچه جهت توسعه فعالیتهاي کارآفرينه تالش کنند تا از اين طريق
تعاونیهاي کشاورزي به کارآفرينی سازمان گرايش پیدا کنند و آن را محور کار خود قرار دهند .لذا
بازدارندههاي فرهنگی نقش اساسی در کاهش گرايش کارآفرينانه سازمانی اعضاي تعاونی کشاورزي
ايفا میکنند.
بین بازدارندههاي فرهنگی و گرايش کارآفرينانه سازمانی در سطح اطمینان  99درصد ارتباط
منفی و معناداري به دست آمد .اين بخش از يافتهها با يافتههاي مطالعه خسروي و همکاران (،)1395
رضايی و همکاران ( ،)1394مؤمنیهاللی و موذن( ،)1394کريمی و جوهري( )1392و )(Fry, 1993

همخوانی دارد .اين ارتباط شايد ناشی از آن باشد که براي اقدام به گرايش کارآفرينانه سازمانی ابتدا
بايد تمام اعضا به صورت گروهی و يکپارچه جهت توسعه فعالیتهاي کارآفرينانه تالش کنند تا از
اين طريق تعاونیهاي کشاورزي به کارآفرينی سازمانی گرايش پیدا کنند و آن را محور کار خود قرار
دهند .لذا بازدارندههاي فرهنگی نقش اساسی در کاهش گرايش کارآفرينانه سازمانی اعضا تعاونیهاي
کشاورزي ايفا میکنند.
بین بازدارندههاي قانونی و گرايش کارآفرينانه سازمانی در سطح اطمینان  99درصد ارتباط
منفی و معناداري به دست آمد .اين بخش از يافتهها با يافتههاي مطالعه خسروي و همکاران (،)1395
مؤمنیهاللی و موذن ( ،)1394کريمی و جوهري ( )1392و کراسنیکی ))Krasniqi, 2007
همخوانی دارد .اين ارتباط شايد به اين دلیل باشد که در يک تعاونی (به خصوص تعاونیهاي بزرگ
با تعداد اعضاي فراوان) بسیاري از قوانین انعطافناپذير ،اعضا را از اقدام به فعالیتهاي کارآفرينانه
سازمانی بازمیدارند و اجازه فعالیت و اقدام کارآفرينانه را به اعضا نمیدهند .بنابراين ،بازدارندههاي
قانونی در کاهش گرايش کارآفرينانه سازمانی تأثیر زيادي میگذارند.
بین بازدارندههاي روانشناختی و گرايش کارآفرينانه سازمانی در سطح اطمینان  99درصد
ارتباط منفی و معناداري حاصل شد .اين بخش از يافتهها با يافتههاي مطالعه خسروي و همکاران
( ،)1395رضايی و همکاران ( )1390و ) (Fry, 1993همخوانی دارد .اين ارتباط شايد به اين علت
باشد که خصیصه کارآفرينی سازمانی عمدتا ناشی از ويژگیهاي روانشناختی اعضاي يک سازمان
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است و براي اقدام اين اعضا در جهت گرايش به کارآفرينی سازمانی ابتدا بايد جو کارآفرينی سازمانی
در بین اعضاي آن سازمان حاکم باشد .بنابراين ،بازدارندههاي روانشناختی نقش اساسی در کاهش
گرايش کارآفرينانه سازمانی اعضاي تعاونیهاي کشاورزي ايفا میکنند.
بین بازدارندههاي مديريتی و گرايش کارآفرينانه سازمانی در سطح اطمینان  99درصد ارتباط
منفی و معناداري حاصل شد .اين بخش از يافتهها با يافتههاي مطالعه خسروي و همکاران ()1395
و فراي ) )Fry, 1993همخوانی دارد .اين ارتباط شايد ناشی از اين باشد که مديريت میبايست با
هماهنگیهاي الزم بین منابع محدود و سرمايههاي انسانی خود ،زمینه را براي گرايش تعاونیهاي
کشاورزي به سمت فعالیتهاي کارآفرينانه فراهم آورد .بنابراين ،بازدارندههاي مديريتی سهم
چشمگیري در کاهش گرايش کارآفرينانه سازمانی دارند.
بین بازدارندههاي ارتباطی -اطالعاتی و گرايش کارآفرينانه سازمانی در سطح اطمینان 99
درصد ارتباط منفی و معناداري حاصل شد .اين بخش از يافتهها با يافتههاي مطالعه خسروي و
همکاران ( ،)1395کريمی و جوهري ( )1392و کراسنیکی ) (Krasniqi, 2007همخوانی دارد .اين
ارتباط شايد به اين دلیل باشد که پیشنیاز اقدام و گرايش سازمان به سمت فعالیتهاي کارآفرينانه،
داشتن اطالعات از تغییرات بازار و نیاز روز مشتريان است که اين مهم از طريق میزان ارتباطات در
بازارها فراهم میگردد .بنابراين ،بازدارندههاي ارتباطی -اطالعاتی نقش چشمگیري در کاهش گرايش
کارآفرينانه سازمانی ايفا میکنند.
بین بازدارندههاي حمايتی -پشتیبانی و گرايش کارآفرينانه سازمانی در سطح اطمینان 99
درصد ارتباط منفی و معناداري به دست آمد .اين بخش از يافتهها با يافتههاي مطالعه خسروي و
همکاران ( ،)1395رضايی و همکاران ( ،)1394رضايی و همکاران ( ،)1390مؤمنیهاللی و موذن
( ،)1394کريمی و جوهري ( )1392و فراي ( )Fry, 1993همخوانی دارد .اين ارتباط شايد ناشی از
اين باشد که براي اقدام به هرگونه فعالیت کارآفرينانهاي ،به خصوص در سازمان ،نه تنها بايد از
حمايتها و پشتیبانیهاي مديريت بهره جست ،بلکه تمام اعضا در تمام سطوح میبايست از
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فعالیتهاي کارآفرينانه پشتیبانیهاي الزم را داشته باشند .بنابراين ،بازدارندههاي حمايتی -پشتیبانی
نقش اساسی در کاهش گرايش کارآفرينانه سازمانی دارند.
نتايج رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که بازدارندههاي روانشناختی،
مديريتی ،آموزشی و حمايتی-پشتیبانی در پیشبینی آثار بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی
بر گرايش کارآفرينانه سازمانی تأثیر گذارند به گونهاي که  29درصد تغییرات اين متغیر را تبیین
کردهاند .اين بخش از نتايج با يافتههاي مطالعه خسروي و همکاران ( ،)1395مؤمنیهاللی و موذن
( ،)1394رضايی و همکاران ( ،)1394کريمی و جوهري ( ،)1392رضايی و همکاران (،)1390
کراسنیکی ) (Krasniqi, 2007و فراي ) (Fry, 1993همخوانی دارد؛ چرا که هر يک از آنان بر
تأثیرات بازدارندههاي توسعه کارآفرينی سازمانی در گرايش کارآفرينانه سازمانی تأکید کردند .شايد
علت اين امر آن باشد که براي گرايش به کارآفرينی سازمانی ابتدا بايد سازمان به عنوان يک پیشنیاز
از نظر روانشناختی آماده باشد .از طرفی مديريت نیز بايد الزامات مناسب را فراهم کند و اعضاي
تعاونیها نیز بايد از توانايیهاي کارآفرينانه برخوردار باشند و همچنین اقدامات کارآفرينانه سازمانی
بايد مورد حمايت و پشتیبانی قرار گیرد تا از اين طريق سازمان بتواند به سمت گرايش به اقدامات
کارآفرينانه حرکت نمايد .بنابراين ،بر اساس نتايج ،چهار بازدارنده روانشناختی ،مديريتی ،آموزشی
و حمايتی-پشتیبانی در پیشبینی گرايش کارآفرينانه سازمانی نقش اساسی ايفا میکنند.
بر اساس يافتههاي تحقیق ،پیشنهادهايی به شرح زير ارائه میگردد:
 .1حمايتهاي قانونی :اعطاي معافیتهاي مالیاتی ،ايجاد ثبات در سیاستهاي دولت ،تصويب
سیاستهاي دولت در جهت حمايت از توسعه کارآفرينی؛
 .2تقويت و حمايت مديريتی :ارتقاي سطح مهارتهاي عمومی مديريتی در مديران از طريق
برگزاري کالسهاي آموزشی ،ارتقاي مهارتهاي ارتباطی اعضا و مديران از طريق برگزاري
کالسهاي آموزشی؛
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 .3تقويت و حمايت روانشناختی :تقويت و زمینهسازي براي ايجاد انگیزه و عالقه به کارآفرينی،
ايجاد جو و روحیه کارآفرينی سازمانی در بین اعضا ،تقويت و زمینهسازي اعضا به گروهسازي در
دل سازمان جهت اقدام به کارآفرينی ،تقويت و زمینهسازي سطح خودباوري و اعتماد به نفس اعضا؛
 .4حمايتهاي اقتصادي :تعاونیها از سوي دولت به طرق گوناگونی چون اعطاي تسهیالت
مالی جهت ارتقاي کیفیت تولیدات ،افزايش بهرهوري ،ايجاد واحد در مناطق محروم ،رفع نیازهاي
نقدينگی ،خريد مواد اولیه و نیز در جهت صادرات تولیدات حمايت گردند؛
 .5تقويت و زمینهسازي فرهنگی :ارتقا و زمینهسازي فرهنگ کار گروهی ،ارتقا و زمینهسازي
ديدگاه مشترک بین اعضا و مديران ،ايجاد تعهد و احساس مسئولیت در اعضا ،عملکرد مناسب جهت
تشويق افراد به ريسکپذيري و نوآوري؛
 .6تقويت اطالعاتی – ارتباطی :ارائه خدمات مشاوره مديريت ،بازاريابی و مشاوره حقوقی،
ارائه خدمات اطالعرسانی تجاري ،اطالعرسانی مديريت ،اطالعرسانی فنی و معرفی فناوريهاي
جديد به شرکتهاي تعاونی ،افزايش تعامالت با مراکز تحقیق و دفاتر کارآفرينی و نیز دانشگاهها،
مراکز ترويجی و ساير مؤسسات پژوهشی و تخصصی؛
 .7تقويت حمايتی-پشتیبانی :پشتیبانی از پروژههاي کوچک آزمايشی و همکاري و مشارکت
در آن ،بهادادن به خطرهاي معقول در تعاونی؛
 .8حمايتهاي آموزشی :تقويت آموزشهاي مربوط به سطوح مديريت ،استانداردکردن
محصوالت و خدمات ،کنترل کیفی محصوالت ،آموزشهاي بازاريابی و صادرات ،روشهاي تأمین
سرمايه و آموزش مقررات تجاري و مالی ،توجه به آموزش اعضا و پويايی دورهها ،آموزش
مهارتهاي کارآفرينانه به اعضا.
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Organizational Entrepreneurship on Organizational
Entrepreneurial Orientation in Agricultural Cooperatives
(The Case of the Poultry Cooperatives in Kermanshah Province)
E. Khosravi11 , S. Gholamrezai12* , M. Rahimian13 , M. Akbari14
Received: Jan 01, 2017

Accepted: Jun 09, 2017

Abstract
Organizational entrepreneurial orientation is an essential feature to enhance the
performance of cooperatives. Organizational entrepreneurship orientation as a function
of the amount of development entrepreneurship is affected by barriers the development
of organizational entrepreneurship. So, investigate the effects of these barriers on
organizational entrepreneurial orientation in order to control, modify or even eliminate
its effects, particularly in agricultural cooperatives, for the improving performance of
agricultural cooperatives is essential. So, the purpose of this paper was to investigate the
effects the aspects barriers the development of organizational entrepreneurship on
organizational entrepreneurial orientation in agricultural cooperatives. The population
consisted of poultry cooperatives members of Kermanshah province, west of Iran
(F=1012). A sample of 220 respondents was selected using Cochran's formula by
stratified random sampling method. For collecting data, use of a researcher made
questionnaire. Questionnaire validity was confirmed by expert panel. Cronbach's alpha
was used to estimate the reliability. The reliability was calculate to be acceptable
(α1=0.88, α2=0.95). In this study the data were analyzed using descriptive and inferential
statistics by using SPSS20 software. The stepwise multivariate regression analysis showed
that psychological, administrative, educational and protective -support barriers has a
negative impact on the dependent variable was predicted. Cooperatives managers by
reduce these effects can development to intrapreneurship in own cooperatives. Therefore
it is recommended to increase the knowledge of members and administrators about
obstacles negative effects.
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